
  

 
 

 
 

 

BALTKRIEVIJAS LIELAIS APLIS 
 

10.11. - 15.11.2020 
 

Ceļazīmes cena: 285 EUR/270 EUR bērniem līdz 15 gadiem 
 + Baltkrievijas vīza 25 EUR  

 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Baltkrievija ir tepat – ar roku aizsniedzama, mums kaimiņos. Tomēr, šķērsojot robežu, top 

skaidrs, ka zinām par to visai maz. Citāda valsts iekārta, kuru mēdz dēvēt par pēdējo Eiropas 

diktatūru, cita kultūra un atmosfēra. Skatīsim milzīgo BelAZ automašīnu rūpnīcu. Senslāvu 

mantojums Vitebskā un Polockā. Oršā apmeklēsim slaveno baltkrievu linu fabriku, kur būs 

iespējams iegādāties kvalitatīvos linu izstrādājums. Greznums un barokāla majestāte 

Nesvižas pilī. Iepirkšanās Minskas tirgū un lielveikalos, pēc relaksējošas peldes akvaparkā 

brīnišķīgas vakariņas baltkrievu nacionālajā krodziņā. Iespēja uzzināt, kura ir Lukašenko 

dzimtā pilsēta. Tīras ielas un māju sienas bez grafiti, sakopti parki un labi organizēta 

sabiedriskā transporta kustība, kas ir precīza 

kā pulkstenis. Apskatīsim, nogaršosim, izbaudīsim, sajūsmināsimies par baltkrievu tautas 

patiesu viesmīlību. 
 

1. diena – otrdiena, 10.11. 

Izbraukšana no Smiltenes pl. 5:00, Valmieras pl. 5:30, Cēsīm 

pl. 6:10.  

Ceļš, robežas šķērsošana, iekārtošanās viesnīcā. 

Polocka - viena no senākajām Baltkrievijas pilsētām ar labi 

saglabājušos jezuītu kolēģiju un 18. gs. Kristus augšāmcelšanās 

klosteri vecpilsētā. Svētā Eifrosines klosteris kopš 12.gs.tiek 

uzskatīts par pilsētas kultūras un garīgās dzīves centru. Sv. Sofijas 

katedrāle - vecākā saglabājusies baznīca Baltkrievijā, sākta celt jau 

11g.s. 

Polockā uzstādīti pieminekļi gan Eiropas ģeogrāfiskajam centram 

(pēc baltkrievu aprēķiniem!), gan piemineklis burtam У - 

baltkrievu valodu īpatnībai. 

Vitebskas apskate – Marka Šagala muzejs, pilsētas Rātsnams, 

Blagoveščenskas baznīca, Svētā Uspenska katedrāle, pilsētas 

vasaras amfiteātris – koncertzāle. 

Viesnīca Vitebskā. 

2. diena – trešdiena, 11.11. 

Brokastis viesnīcā. 

Baltkrievijas prezidenta Lukašenko dzimtais ciemats – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksandrija, kurš pārsteigs ar savu sakoptību un restaurētajām 

namu fasādēm, un no jauna radītajām mājām, kas drīzāk atgādinās 

senas pastkartes.  

Oršas linu audumu rūpnīcas firmas veikala apmeklējums, 

iespēja iegādaties lina izstrādājumus, kuri ataino Baltkrievijas 

tradicionālās vērtības. 

Viesnīca Minskā. 

3. diena – ceturtdiena, 12.11. 

Brokastis viesnīcā.    

Minskas apskates ekskursija ar kājām un autobusu vietējā gida 

pavadībā, krievu valodā. Ekskursijas laikā apskatīsim XVII gs. 

Pētera – Pāvila baznīcu, koka ielu Ņemigu, gleznaino Augšpilsētu. 

Tā piesaista ar īpašu pagātnes auru, kura mīt šejienes senajās ēkās 

un šaurajās ieliņās, kurās izvietojušies muzeji, mājīgas kafejnīcas, 

restorāni un veikaliņi. Izstaigāsim Troickas priekšpilsētu, kur 

pilsētas dzīve mutuļo iepriekšējā gadsimtā, bet mūsdienās viesus 

piesaista muzeji, suvenīru kioski, mājīgās kafejnīcas, krodziņi un 

vēl daudz kas cits.  

Minskas Alus Akadēmijas apmeklējums – aizraujošā ekskursijā 

iepazīsiemies ar alus darīšanas tradīcijām Baltkrievijā, alus pareizu 

lietošanu un praktiski pielietosim zināšanas baltkrievu alus 

degustācijā. 

Brīvais laiks Minskā. 

Viesnīca  Minskā. 

4. diena – piektdiena, 13.11. 

Brokastis viesnīcā. 
BELAZ autorūpnīca – te top lielākās automašīnas pasaulē. Kā 

milzu kosmiskas skudras tie lēnām rāpo pa pasaules karjeriem un 

pārvadā vissmagākās kravas, kas ierakstītas Ginesa rekordu 

grāmatā. Iepazīsiemies ar rūpnīcas tapšanas vēsturi, apskatīsim 

autobūves procesu.  

Dudutki – brīvdabas muzejs, viens no apmeklētākajiem 

Baltkrievijā! Jūs redzēsiet vienīgās Baltkrievijā darbojošās vēja 

dzirnavas, kur pats melderis pasniedz cienastu. Ja vēlēsieties izkalt 

laimes pakavu, tad droši jādodas iekšā senajā smēdē. Apmeklējiet 

tradicionālo galdnieka meistara darbnīcu, ar seniem galdniecības 

instrumentiem, grezno maizes ceptuvi, seno automobiļu izstādi... 

Visur – etnogrāfiskais ietvars ar interaktīvu 

darbošanos. Ekskursijas laikā iepazīsimies ar vienīgo darbojošos 

Baltkrievijas tautas amatniecības muzeju. Jūs sagaidīs pārsteidzošs 

ceļojums: nopietna ekskursija ar nenopietniem piedzīvojumiem – 

kandžas degustācija, vizināšanās ar zirgiem, meldera cienasts.  

Viesnīca  Minskā. 

5. diena – sestdiena, 14.11. 

Brokastis viesnīcā. 

Nesviža – bijušo kņazu Radzivilu ordinācijas galvaspilsēta. Pils, 

parka kompleksa apskate, kurš veidots XVI – XVIII gadsimtā, 

kuru ieskauj augsti zemes vaļņi un plaši dīķi. Kompleksa 

arhitektūrā savijušies renesances, baroka un klasicisma elementi. 

Majestātiskā pils – cietoksnis ir vienotā ansamblī apvienotu ēku 



komplekss, kurš aptver elegantu parādes pagalmu.  

Viesosimies lauku sētā ’’ Mir pčel’’ pie jautrā bišu vīra, kur 

ēdīsim, dzersim, dejosim un kļūsim par īstiem biteniekiem. 

Viesnīca Minskā. 

6. diena – svētdiena, 15.11. 

Brokastis viesnīcā. 

Staļina līnija - bija no 1928. līdz 1939. gadam 

izbūvēta nocietinājumu līnija gar PSRS rietumu robežu. Līniju 

veidoja nocietinātie rajoni ar betona bunkuriem un 

ložmetēju dotiem. Tagad te ir lidmašīnu, tanku, parastas un 

neparastas kara tehnikas zona, kas īpaši patīk vīriešiem. 

Mājupceļš. 

Ceļazīmes cena 285 EUR/270 EUR bērniem līdz 15 gadu vecumam + 25 EUR Baltkrievijas vīza 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 100 EUR 

 

Cenā iekļauts: 
 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

 visas naktis 2* vai 3* viesnīcās ar brokastīm, divvietīgas istabas 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

 Baltkrievijas vīza – 25 EUR. Baltkrievijas vīzas saņemšanai nepieciešams (noformēšanas laiks ~ 1,5 
nedēļa): pase, kas izdota pēc 2008. gada un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām, ar 2 pilnībā 
tīrām lapām vīzu sadaļā. 3.5 x 4.5 cm krāsaina fotogrāfija uz gaiša fona (sejai jābūt 80% no bildes) fotogrāfija 
ne vecāka par 3 mēnešiem; personām, kuras dzimušas sākot ar 1991. gadu nepieciešama dzimšanas 
apliecības kopija un abu vecāku pases kopijas; aizpildīta anketa, ko var saņemt uz vietas birojā vai varam 
nosūtīt uz epastu. Dokumenti birojā jāiesniedz līdz 23.10.2020.  

 Marka Šagala muzejs – 3 BYR 
 BELAZ rūpnīca  – 24 BYR 
 Skatu laukums uz Minskas bibliotēkas jumta – 4 BYR 
 Dudutki etnogrāfiskais muzejs – 18 BYR 
 Nesvižas pils  –14 BYR 
 Alus degustācija – 24 BYR 
 Bišu māja – 16 BYR 
 Staļina līnija – 15 BYR 

1 BYR – 0,42 EUR  
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 
Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.: 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 
avansa maksu jāveic 5 
dienu laikā no 
pieteikšanās brīža.  

 

otrā iemaksa  
līdz 12.06.2020. 

trešā iemaksa  
līdz 12.08.2020. 
 

līdz  
10.10.2020. 
 

50 EUR no personas 75 EUR no personas 75 EUR no personas atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, Jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 

Atsakoties no ceļojuma: 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 40% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 
30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, 
ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 
www.Balt-Go.lv īsi pirms brauciena. 
 
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. Balt-Go patur tiesības 
sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Nocietin%C4%81jumi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunkurs&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dots&action=edit&redlink=1
mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums
http://www.balt-go.lv/

